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1 Clubnieuws
1.1.1

Ontslagen door Hestia Bilzen

Vandael Scheurs Kishan
Van Herck Thomas
Trouwers Glenn

1.1.2

Ontslagen door Elita Buggenhout

Schaillie Dieter
Mattan Jelle
Vandemeerssche Mauro
Heyvaert Sibe
Diop Abdoulrahmane-Bara
De Buyser Jules

1.1.3

Ontslagen door A. Kortrijk

Bruyneel Arne

1.1.4

Ontslagen door Initia Hasselt

Vossen Dylan

2 VHV – mededelingen
Bijscholingen ‘Grensoverschrijdend gedrag’ en ‘Club-API’
De VHV organiseert in februari en maart 2020, in samenwerking met ICES en Dynamoproject,
opnieuw twee bijscholingen rond grensoverschrijdend gedrag, telkens in Waasmunster.
18/02 20u-23u : "SPORT MET GRENZEN – AANPAKKEN VAN LICHAMELIJK EN SEKSUEEL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT"
Info en inschrijvingen via: https://www.dynamoproject.be/bijscholing/bijscholing-sport-metgrenzen-aanpakken-van-lichamelijk-en-seksueel-7

24/03 20u-23u : "AAN DE SLAG ALS AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT IN JE SPORTCLUB
(CLUB-API)"
Info en inschrijvingen via : https://www.dynamoproject.be/bijscholing/bijscholing-aan-de-slagals-aanspreekpersoon-integriteit-in-je-sportclub-club-api-2
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De eerste bijscholing is niet alleen bedoeld voor club-API's maar wordt eveneens erkend voor
sporttechnische coördinatoren, vrijwilligerscoördinatoren, promotieverantwoordelijken,
handbaltrainers.... gezien iedereen binnen de club met deze problematiek geconfronteerd kan
worden en alert moet zijn om zulke situaties te voorkomen, te herkennen en in te schatten.
Informatie Club-API’s en het JSF
Hieronder volgt extra info ivm de club-API werking binnen het JeugdSportFonds.
1. Om als club-API aan de slag te gaan, dient de API in eerste instantie een korte
opleiding (2 sessies van 3u) te volgen.
De VHV organiseert deze sessies op volgende dagen, telkens in Waasmunster. :
18/02 20u-23u : BIJSCHOLING "SPORT MET GRENZEN – AANPAKKEN VAN LICHAMELIJK EN
SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE SPORT"
24/03 20u-23u : AAN DE SLAG ALS AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT IN JE SPORTCLUB (CLUBAPI)
Hierboven vind je alvast meer info over deze 2 sessies.
Om in aanmerking te komen voor subsidies van het JSF dient de API deze opleiding van 2x3u
gevolgd te hebben of aan te tonen zulke opleiding via een andere, bv professionele, weg
gevolgd te hebben. API's die vorig jaar de 2 sessies gevolgd hebben, hoeven dit uiteraard niet
meer opnieuw te doen. Heeft deze API nog maar 1 van de sessies gevolgd, dan dient hij/zij
nog de 2de te volgen om als club subsidies te kunnen ontvangen van het JSF.
Lukt het de API echt niet om op een van deze voorgestelde bijscholingen aanwezig te zijn,
dan kan hij/zij ook een kijkje nemen op de website van www.dynamoproject.be Hier kan je
dezelfde bijscholingen vinden, georganiseerd door andere instanties en op andere dagen. We
raden evenwel aan om de handbalopleidingen te volgen gezien er daar ook uitwisseling van
contacten en info kan gebeuren.
2. Clubs die voor het 2de jaar subsidies aanvragen dienen hun beleid rond (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag (SGG) verder uit te werken d.m.v. het opmaken van een zelfscan
rond clubbeleid, zelfscan rond risicoanalyse, het opstellen van en uitdragen van een
clubvisie, het opstellen en kenbaar maken van een gedragscode, en het aansluiten motiveren
van de club-API bij de VHV (zie regl JSF in bijlage).
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Om jullie hierbij te helpen heeft de VHV een aantal documenten en templates ter
beschikking die jullie kunnen hanteren of invullen. Dit verlicht het werk aanzienlijk.
Al deze en andere info kan je vinden op onze website : http://www.handbal.be/nl/speelhandbal/het-welzijn-van-de-speler/aanspreekpunt-persoonlijke-integriteit
Heb je hierover vragen, dan kan je contact opnemen met Linde Panis
(linde.panis@handbal.be) of Sabine Stieglitz.
Sabine Stieglitz is de federatie-API en staat klaar om de club-API's te ondersteunen wanneer
het nodig is. Je kan haar bereiken via api.handbal@gmail.com of 0472/95 79 58.
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